
























รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพ 
ด้วยการเปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์พร้อมอุปกรณ์ 

1. ความเป็นมา  
 การผ่าตัดผ่านกล้องเพ่ือรักษาโรค โดยใช้ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพด้วยการ
เปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ในการรักษาโรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และทางเดินน้้าดี ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ ประเมินผลในการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นย้า โดยเฉพาะ
เทคนิคระบบการปรับภาพพิเศษซึ่ง สามารถตัดแสงสีแดงออก เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของเนื้อเยื่อผิดปกติ  และ
ตรวจดูการไหลเวียนของโลหิต ใช้ส้าหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อ โดยใช้ร่วมกับการเปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์ 
และยังสามารถท้าให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นในมุมที่มืด และสามารถเร่ง  Contrast  ของภาพให้สูงขึ้น ชัดขึ้น   
ท้าให้เห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือใช้ในการตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้อง และรองรับการรักษาเฉพาะทางด้านอ่ืนๆ รวมไปถึง        
การจัดเก็บข้อมูลภาพในการผ่าตัดของคนไข้ ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ประเมินผลในการรักษาได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย้า 
 2.2 เป็นอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นกล้องชนิดพิเศษที่สามารถใช้ส้าหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อ และตรวจดูการไหลเวียนของโลหิต 
 2.3 เป็นอุปกรณ์ท้าผ่าตัดแบบเปิดโดยเป็นกล้องชนิดพิเศษส้าหรับรับภาพพร้อมบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวได้ 
 2.4 เพ่ือตอบสนองความต้องการในการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) 

3. คุณลักษณะท่ัวไป 
 ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์พร้อมอุปกรณ์  
ใช้ส้าหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อ ส้าหรับตรวจรักษา ภายในช่องท้องโดยการผ่านกล้องซ่ึงประกอบ   
ไปด้วย กล้องผ่าตัดชนิด ICG แขนส้าหรับจับยึดกล้องผ่าตัด หัวกล้อง สายน้าแสง ชุดถ่ายทอดภาพระบบพิเศษ 
(Spectra,Clara,Chroma) ชุดเก็บบันทึกข้อมูลในการผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจ่ายแก๊ส ระบบดูดควันจากการจี้
ภายในช่องท้อง 
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4. คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 เครื่องควบคุมสัญญาณภาพ จ านวน 1 เครื่อง   

  4.1.1 มีช่องสัญญาณภาพออกชนิด DVI และ 3G-SDI 
4.1.2 ภายในเครื่องมีอุปกรณ์ประมวลผลภาพแบบดิจิตอล (digital image processing module)

  4.1.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกัน  (protectionclass) ระดับ I ,CF-Defib หรือ
มาตรฐาน IEC601-1/CE, EN 60601-1, 93/42 ECC 

4.1.4 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงหน่วยความจ้าภายนอกผ่านช่องต่อแบบ USB 
4.1.5 ตัวเครื่องสามารถสร้างภาพพิเศษส้าหรับตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อไดด้้วยเทคโนโลยีการเลื่อน 

SPECTRUM ของสีของภาพ  
4.1.5.1 โหมด SPECTRA ท้าให้สามารถตรวจวิเคราะห์ภาพเนื้อเยื่อได้อย่างละเอียด 
4.1.5.2 โหมดการท้าให้ความสว่างภาพสม่้าเสมอแบบ CLARA ช่วยให้ภาพมีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
4.1.5.3 โหมดการเน้นความชัดเจนของสีภาพแบบ CHROMA ภาพจะถูกเน้นให้มี  

ความคมชัดบนผิวสูงขึ้นโดยยังคงสีให้เป็นตามธรรมชาติเช่นเดิม 
  4.1.6 รองรับความละเอียดภาพ (Resolution) ระดับ 1920x1080 pixels 
  4.1.7 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC ที่ความถ่ี 50/60 เฮิรต์ซ 
  4.1.8 อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
   4.1.8.1 สายไฟ ความยาว 300 เซนติเมตร 
   4.1.8.2 สายสัญญาณชนิด DVI ความยาว 300 เซนติเมตร 
   4.1.8.3 สายเชื่อมต่อกับระบบควบคุมศูนย์กลาง จ้านวน 2 เส้น 
   4.1.8.4 หน่วยความจ้าแบบ USB ขนาด 32 GB 
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4.2 เครื่องรับสัญญาณภาพจากหัวกล้อง จ านวน 1 เครื่อง    

4.2.1 เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพจากหัวกล้องส้าหรับใช้งานร่วมกับหัวกล้องรับภาพ ความ
ละเอียดสูง ชนิด 3 ชิป 
  4.2.2 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC ที่ความถ่ี 50/60 เฮิรต์ซ 
  4.2.3 อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
   4.2.3.1 สายไฟความยาว 300 เซนติเมตร 
   4.2.3.2 สายเชื่อมต่อ  

4.3 หัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง จ านวน 1 ชิ้น    

4.3.1 เป็นหัวกล้องซึ่งมีอุปกรณ์รับภาพ จ้านวน 3 ชิป ชนิดความละเอียดสูงระดับ Full HD 

4.3.2 ใช้ส้าหรับตรวจสอบการไหลเวียนเลือด ในเนื้อเยื่อและอวัยวะด้วยการใช้งานร่วมกับสาร
Indocyanine green (ICG) และใช้งานร่วมกับเครื่องก้าเนิดแสงชนิดพิเศษแบบ D-Light P 
  4.3.3 ความละเอียดของหัวกล้องระดับ 1920 x 1080 พิกเซล 
  4.3.4 หัวกล้องมีระบบการขยายภาพแบบ Parfocal Zoom Lens หรือ Digital Zoom 

4.3.5 ระยะโฟกัสของหัวกล้อง f = 15-31 มิลลิเมตร (2x) หรือ ระยะโฟกัสที่ 25 มิลลิเมต 
4.3.6 ระบบการสแกนภาพชนิด progressive scan 

  4.3.7 อุปกรณ์รับภาพภายในกล้อง จ้านวน 3 ชิ้น เป็น ชนิด CCD chip แต่ละชิ้นมีขนาด 1/3 นิ้ว 
  4.3.8 ค่าความไวแสง (minimum sensitivity) ระดับ F 1.4 / 1.17 Lux หรือ ไม่น้อยกว่า 3lx 
 4.4 เลนส์ส่องตรวจแบบ HOPKINS ทิศทางมองภาพ 0 องศา จ านวน 1 ชิ้น   
  4.4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้ากล้องไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
  4.4.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร 
 4.5 เลนส์ส่องตรวจแบบ HOPKINS ทิศทางมองภาพ 30 องศา จ านวน 1 ชิ้น   
  4.5.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้ากล้องไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
  4.5.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 31 เซนติเมตร 
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 4.6 เลนส์ส่องตรวจแบบ HOPKINS ทิศทางมองภาพ 30 องศา จ านวน 1 ชิ้น   
  4.6.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้ากล้องไม่น้อยกว่า5 มิลลิเมตร 
  4.6.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า29 เซนติเมตร 
 4.7 เลนส์ส่องตรวจส าหรับผ่าตัดเปิดทิศทางมองภาพ 0 องศา จ านวน 1 ชิ้น  
  4.7.1 เป็นเลนส์ส้าหรับส่องตรวจส้าหรับการผ่าตัดแบบเปิด  
  4.7.2 ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร 

4.8 เลนส์ส่องตรวจภายในช่องท้องแบบปรับทิศทางการมองภาพได้ จ านวน 1 ชิ้น 
4.8.1 สามารถปรับทิศทางการมองภาพได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 องศา  

  4.8.2 ใช้ระบบเลนส์แท่ง (rod-lens) แบบ HOPKINS Telescope 
  4.8.3 เส้นผ่าศูนย์กลางของล้ากล้องไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
  4.8.4 ความยาวของล้ากล้องไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร 
  4.8.5 ข้อต่อเลนส์ตา (eyepiece connects) เป็นชนิดมาตรฐาน 
 4.9 เครื่องบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาและผ่าตัดชนิดความละเอียดสูง จ านวน 1 เครื่อง 
  4.9.1 รองรับสัญญาณภาพเข้าชนิด DVI, HD SDI, Composite, S-Video 
  4.9.2 ขนาดความจุหน่วยความจ้าภายในไม่น้อยกว่า320GB 

4.9.3 มีช่องต่อข้อมูลแบบ USB แบบ 2.0 ด้านหน้าเครื่อง  จ้านวน 1 ช่อง ด้านหลังเครื่อง
จ้านวน 2 ช่อง 
  4.9.4 สามารถบันทึกวีดีโอได้ในรูปแบบ H.264mp4 
  4.9.5 สามารถบันทึกภาพนิ่งได้ในรูปแบบ JPG, TIFF, BMP 

4.9.6 ความละเอียดสัญญาณภาพออก 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 
640x480 
 4.10 เครื่องควบคุมการดูดของเหลวและดูดควัน จ านวน 1 เครื่อง     
  4.10.1 เป็นเครื่องควบคุมการเปิดปิดวาล์วส้าหรับดูดของเหลวและดูดควัน 

4.10.2 รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องจี้ไฟฟ้าความถี่สูง เพ่ือควบคุมการดูดควันออกจากช่องท้อง
ได้โดยอัตโนมัติ 
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  (            นางทัศนีย์   สุทธิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ )  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ )  (         นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม )  



- 5 - 
  4.10.3 มีปุ่มควบคุมวาล์วเปิดปิดอยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง 
  4.10.4 อุปกรณ์ภายในชุดประกอบด้วย 
   4.10.4.1 สายส้าหรับดูดของเหลวหรือควัน 
   4.10.4.2 สายเชื่อมต่อสัญญาณระบบ SCB 
  4.10.5 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 V ที่ความถ่ี 50/60 Hz 
 4.11 ชุดสายส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่องดูดของเหลวและควัน จ านวน 1 ชุด   

4.12 ชุดแผ่นกรองควันส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่องดูดของเหลวและควัน จ านวน 1 ชุด 
4.13 สายต่อเชื่อมส าหรับต่อใช้งานร่วมกับเครื่องจี้ไฟฟ้าความยาว 300 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น 

 4.14 สายน าแสง จ านวน 3 ชิ้น       
  4.14.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย 4.8 มิลลิเมตร 
  4.14.3 ความยาวใช้งาน 300 เซนติเมตร 
 4.15 เครื่องก าเนิดแสงชนิดพิเศษส าหรับใช้ร่วมกับสาร ICG จ านวน 1 เครื่อง   

4.15.1 เป็นเครื่องก้าเนิดแสงชนิดพิเศษส้าหรับตรวจการไหลเวียนของเลือด (perfusion diagnosis) 
ภายในเนื้อเยื่อและอวัยวะ (tissue and organs) โดยใช้งานร่วมกับสาร indocyanine green (ICG) 

4.15.2 สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ระหว่างโหมดแสงสีขาวปกติและโหมด Fluorescence 
ภายหลังการฉีดสาร ICG 
  4.15.3 ตัวเครื่องใช้งานกับไฟฟ้าแรงดัน 100-125/220-240 VAC, 50/60 Hz 
  4.15.4 อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
   4.15.4.1 สายไฟ 
   4.15.4.2 สายต่อเชื่อมการควบคุมจากศูนย์กลางความยาว 100 เซนติเมตร 
   4.15.4.3 แป้นเท้าเหยียบ (footswitch) แบบแป้นเดี่ยว 

4.15.5 หลอดก้าเนิดแสงภายในเครื่อ งเป็นชนิด Xenon, แรงดันไฟฟ้า 15 โวลต์ ,ก้าลังไฟฟ้า
ของหลอดขนาด 300 วัตต์ 
  4.15.6 หลอดมีค่าอุณหภูมิของสีไม่น้อยกว่า 6000 K 
  4.15.7 มีช่องส้าหรับเสียบสายน้าแสง จ้านวน 1 ช่อง 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
  (            นางทัศนีย์   สุทธิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ )  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ )  (         นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม )  
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4.16.1 เครื่องจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ช่องท้อง จ านวน 1 เครื่อง 

4.16.1 ควบคุมการจ่ายและเติมก๊าซอัตโนมัติ (fully automatic) แบบอิเล็คทรอนิคส์ (electronically 
controlled gas refill) หรือ ระบบจ่ายแก๊ส แบบ Software controlled pressure 

4.16.2 สามารถจ่ายก๊าซได้ด้วยอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อนาที 
4.16.3 สายก๊าซสามารถอุ่นก๊าซได้  
4.16.4 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 VAC, 50/60 Hz 
4.16.5 ใช้กับก๊าซชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
4.16.6 หน้าจอแสดงผล (display) สามารถแสดงผลค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 
4.16.7 ค่าแรงดันจริงภายในช่องท้องผู้ป่วย  
4.16.8 อัตราการจ่ายก๊าซ  
4.16.9 ปริมาณก๊าซทั้งหมดท่ีจ่าย  
4.16.10  อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย 
  4.16.10.1 อุปกรณ์อุ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (OPTITHERM) 
  4.16.10.2 ชุดสายซิลิโคนส้าหรับจ่ายก๊าซ  
  4.16.10.3 ประแจส้าหรับขันสายน้าก๊าซ 
  4.16.10.4 สายเชื่อมต่อระบบ SCB ความยาว 100 เซนติเมตร 
  4.16.10.5 อุปกรณ์กรองก๊าซส้าหรับใช้ครั้งเดียว  
  4.16.10.6 สายไฟ  

 4.17 แขนช่วยจับถือเครื่องมือรูปทรงรูปตัวแอล จ านวน 1 ชิ้น   
4.18 ชุดยึดแขนเข้ากับเตียงผ่าตัดแบบหมุนเปลี่ยนการยึดองศาจับแขนได้ จ านวน 1 ชิ้น 
4.19 ชุดจับยึดเครื่องมือ รองรับการจับยึดเครื่องมือขนาดระหว่าง 4.8 ถึง 12.5 มิลลิเมตร ข้อต่อ

เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้สะดวกแบบ KSLOCK ตัวผู ้จ านวน 1 ชิ้น   
4.20 ชุดจับยึดเครื่องมือ รองรับการจับยึดเครื่องมือขนาดระหว่าง 0 ถึง 18 มิลลิเมตร ข้อต่อเป็น

แบบถอดเปลี่ยนได้สะดวกแบบ KSLOCK ตัวผู ้จ านวน1 ชิ้น 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
  (            นางทัศนีย์   สุทธิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ )  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ )  (         นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม )  
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4.21 ปลอกส าหรับรองรับการจับยึดเครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชิ้น 
4.22 ก้านแขนส่วนต่อขยายความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น  
4.23 กล่องพลาสติกส าหรับใส่หัวกล้องเพื่อน าไปฆ่าเชื้อและจัดเก็บ จ านวน 1 ชิ้น  

  4.23.1 ตัวกล่องสามารถนึ่งไอน้้าอบแก๊สหรือ Sterradได้ 
  4.23.2 ขนาดของกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง) 385 x 255 x 75 มิลลิเมตร 
 4.24 กล่องพลาสติกส าหรับใส่เลนส์เพื่อน าไปฆ่าเชื้อ จ านวน 3 ชิ้น 
  4.24.1 ตัวกล่องสามารถนึ่งไอน้้าอบแก๊สหรือ Sterradได้ 
  4.24.2 ส้าหรับใส่เลนส์ rigid endoscope 
  4.24.3 ส้าหรับใส่เลนส์ที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 34 เซนติเมตร 
  4.24.4 ขนาดของกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง) 446 x 90 x 45 มิลลิเมตร 
 4.25 กล่องพลาสติกส าหรับใส่เลนส์เพื่อน าไปฆ่าเชื้อ จ านวน 1 ชิ้น 
  4.25.1 ตัวกล่องสามารถนึ่งไอน้้าอบแก๊สหรือ Sterradได้ 
  4.25.2 ส้าหรับใส่เลนส์ rigid endoscope  
  4.25.3 ส้าหรับใส่เลนส์ที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
  4.25.4 ขนาดของกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง) 321 x 90 x 45 มิลลิเมตร 
 4.26 กล่องพลาสติกส าหรับใส่เลนส์เพื่อน าไปฆ่าเชื้อ จ านวน1 ชิ้น    
  4.26.1 ตัวกล่องสามารถนึ่งไอน้้าอบแก๊สหรือ Sterradได ้
  4.26.2 ส้าหรับใส่เลนส์ rigid endoscope  
  4.26.3 ส้าหรับใส่เลนส์ที่มีความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 34 เซนติเมตร 
  4.26.4 ขนาดของกล่อง (ยาว x กว้าง x สูง) 520 x 90 x 45 มิลลิเมตร 

4.27 จอแสดงภาพทางการแพทย์ส าหรับการผ่าตัดขนาด 32 นิ้ว จ านวน 2 ชุด 
 4.28 ถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมหัวปรับแรงดัน จ านวน 1 ชุด    
 4.29 เครื่องส ารองไฟขนาด 2KVA จ านวน 1 เครื่อง   

4.30 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย จ านวน 1 ชุด 
  

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
  (            นางทัศนีย์   สุทธิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ )  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ )  (         นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม )  
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4.31 ชั้นวางอุปกรณ์มีชุดแป้นส าหรับวางติดตั้งถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 1 ชุด  
4.32 ชั้นวางอุปกรณ์ส าหรับวางจอภาพส าหรับแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด จ านวน 1 ชุด 

5.เงื่อนไขเฉพาะ 
 5.1 อุปกรณ์ท้ังหมดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 5.2 มีคู่มือการใช้งานและบ้ารุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด 

5.3 มีการจัดอบรมให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและปฏิบัติงานกับระบบและอุปกณ์ร่วมอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย1 ปีนับถัดจากวันที่รับมอบ 

5.5 มีบริการบ้ารุงรักษา โดยจัดส่งช่างมาท้าการตรวจสอบการท้างานเครื่องทุก 4 เดือน ภายในระยะเวลา 
1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 5.6 ก้าหนดส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 5.7 มีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 
 (          นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (               นางทัศนยี ์  สุทธิ ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวสนธยา    แก้วรัตน์ ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (       นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ ) 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นางสาวสุภัทรา    ปัดทุม ) 
          อนุมัติ 
 
 
 
          (นายวีรวุฒิ  อิ่มส้าราญ)  
            ผูอ้้านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ    ซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดทางกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสงฟลูโอเรสเซ็นส์  
   พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานศัลยศาสตร์                           ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร             7,500,000.00                                        บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 มีนาคม 2561 
    เป็นเงิน        7,500,000.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1   บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 
     4.2   บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 
     4.3   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายระวิศักดิ์            จันทร์วาสน์         ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                                          ดา้นเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
     5.2  นางทัศนีย์                สุทธิ                 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                          ดา้นการพยาบาล 
     5.3  นางสาวสนธยา          แก้วรัตน์            ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                          ด้านการพยาบาล 
     5.4  นางสาววัลลภา         พลายอินทร์         ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
     5.5  นางสาวสุภัทรา         ปัดทุม               ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
  (       นายระวิศักดิ์   จันทร์วาสน์ )  

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
   (            นางทัศนีย์   สุทธิ )  (       นางสาวสนธยา   แก้วรัตน์ )  

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (     นางสาววัลลภา   พลายอินทร์ )  (         นางสาวสุภัทรา   ปัดทุม )  
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